1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

1

2

3

4

5

6

9

7

8

9

12

10

11

12

Návod
Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé
historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.
Pravidla jsou jednoduchá:
1) Každý žák obdrží jeden herní plán (polovinu prvního listu) s tím, že vždy dvojice žáků
soutěží spolu o poklad legionářů (například bonbon). Vítězí ten žák, který má více správných
odpovědí (ANO – NE).
2) Vyučující postupně přečte dvanáct tvrzení, s nimiž žák bude buď souhlasit a do příslušného
políčka zapíše plus (+), nebo nebude souhlasit a pak sem zapíše minus (–).
3) Následně vyučující znovu projde všechny výroky a zdůvodní správné odpovědi. Pokud žák
odpověděl správně, zakreslí do políčka pastelkou hvězdičku, či jinak vyznačí správný odhad.
4) Dvojice žáků, která spolu soutěžila, spočítá na svých listech správné odpovědi a určí vítěze
(ten, kdo má více správných odpovědí).

Souhlasná tvrzení:
Podnětem k 1. světové válce byl atentát na následníka rakousko-uherského trůnu.
(Ferdinand d´Este byl zavražděn v Sarajevu.)
První světová válka začala v roce 1914.
(28. července 1914)
Čechy povolalo do války Rakousko-Uhersko.
(Byli jsme občany tohoto státu.)
V 1. světové válce byly poprvé použity tanky a ponorky.
(Také třeba letectvo.)
Legionáři bojovali proti Ústředním mocnostem.
(Především proti Rakousku-Uhersku.)
První světová válka trvala čtyři roky.
(V letech 1914 – 1918.)
V době 1. světové války pracovaly v továrnách místo mužů ženy.
(Muži bojovali na frontě.)

Nesouhlasná tvrzení:
Československé zahraniční vojsko v 1. světové válce nazýváme brigády.
(Československé zahraniční vojsko označujeme slovem legie.)
1. světová válka skončila porážkou Francie a Anglie.
(K poraženým patřilo Rakousko - Uhersko a Německo.)
Tomáš Garrigue Masaryk byl osvícenským panovníkem.
(T. G. Masaryk byl prezidentem. Říkalo se mu prezident Osvoboditel.)
Každoročně 17. listopadu si připomínáme vznik samostatného Československa.
(28. října)
V Rakousku-Uhersku vznikly nejpočetnější legie složené z legionářů.
(Bylo to v Rusku.)
V době války přibývalo v českých obchodech potravin a dalšího zboží.
(Zboží byl naopak nedostatek.)

